
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

ze Żłobka  „Tęczowa Kraina” w Raciechowicach 

 

Procedura służy zapewnieniu dzieciom pełnego bezpieczeństwa w czasie 

przyprowadzania i odbierania ze żłobka oraz określenia odpowiedzialności 

Rodziców lub innych osób przez nich upoważnionych, opiekunów żłobka oraz 

pozostałych pracowników. 

1. Żłobek zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa –zarówno pod względem 

fizycznym jak i psychicznym. Za poczucie bezpieczeństwa dziecka oprócz opiekuna i innych 

pracowników żłobka w równej mierze odpowiadają rodzice i opiekunowie prawni. Za 

bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze żłobka odpowiadają rodzice / prawni opiekunowie. 

Rodzice / prawni opiekunowie rozbierają dziecko w szatni i wprowadzają do Sali powierzając 

dziecko opiekunowi grupy. Odpowiedzialność opiekuna rozpoczyna się z chwilą 

wprowadzenia dziecka do sali i kończy się z chwilą odebrania dziecka przez rodzica / 

prawnego opiekuna. 

2. Dzieci są przyprowadzane do żłobka i odbierane z niego przez rodziców ( opiekunów 

prawnych) lub inne pełnoletnie osoby wskazane w upoważnieniu. Odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dziecka pozostającego pod opieką innych osób wskazanych przez rodziców 

w upoważnieniu ponoszą rodzice. Obowiązkiem opiekuna jest upewnienie się, czy dziecko 

jest odbierane przez osobę wskazaną w upoważnieniu. 

3. Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie innych upoważnionych osób o obowiązujących 

w żłobku zasadach wprowadzania, pobytu i odbierania dziecka. 

4. Opiekun ma prawo odmówić wydania dziecka rodzicowi lub upoważnionej osobie będącej w 

stanie nietrzeźwym, zachowującej się agresywnie lub pod wpływem środków odurzających 

5. Żłobek nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie. 

6. W przypadku losowym , gdy dziecko nie może być odebrane przez żadną ze wskazanych w 

upoważnieniu stałym osób, wydanie dziecka może nastąpić na podstawie jednorazowego 

pisemnego lub ustnego upoważnienia przez rodzica innej wskazanej osoby. Ustne dyspozycje 

opiekun odnotowuje w dokumentacji dziecka (Imię i nazwisko, numer i seria dowodu 

osobistego, PESEL) 

7. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po okazaniu przez tę osobę 

dowodu osobistego 

8. Upoważnienia do odbioru podpisują oboje rodzice. 

9. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, w dni i godziny 

wskazane w orzeczeniach sądowych są dla opiekuna wiążące. 

10. Informacje o dziecku opiekun udziela wyłącznie rodzicom, opiekunom prawnym, w 

porozumieniu z nimi podejmuje wiążące decyzje dotyczące funkcjonowania dziecka w 

żłobku. 

11. Rodzice lub upoważnione osoby osobiście przekazują dziecko bezpośrednio pod opiekę 

opiekuna , wprowadzają dziecko do sali zajęć i zgłaszają obecność dziecka. Niedopuszczalne 

jest pozostawienie dziecka w pustej szatni, na korytarzu lub na terenie przed budynkiem 

żłobka. 



12. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie do żłobka dziecka chorego ze względu na zdrowie i 

bezpieczeństwo pozostałych dzieci. W przypadku występujących u dziecka objawów np. 

kaszlu, kichania, kataru lub innych niepokojących objawów oraz po przebytej chorobie 

zakaźnej opiekun może zażądać od rodziców zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania do żłobka. Pielęgniarka / opiekun ma prawo odmówić 

przyjęcia do żłobka dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę. 

13. W przypadku zachorowania dziecka w żłobku pielęgniarka / opiekun informuje rodziców, a 

rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka ze żłobka do czasu jego wyleczenia . 

14. Pielęgniarka / opiekun nie podaje dziecku żadnych leków z własnej inicjatywy lub na prośbę 

rodzica / prawnego opiekuna. 

15. Rodzice lub upoważnione osoby przed wejściem dziecka do sali zajęć sprawdzają czy dziecko 

nie wnosi przedmiotów , zabawek niedozwolonych, lub zagrażających bezpieczeństwu. Ze 

względu na bezpieczeństwo, dzieci w żłobku nie noszą kolczyków i innych ozdób. 

16. Przy odbiorze rodzice lub inne upoważnione osoby sprawdzają czy dziecko nie wynosi 

przedmiotów, które do niego nie należą. 

17. Rodzice zapewniają dziecku bezpieczną i wygodną odzież, nie ograniczającą swobody ruchu 

dziecka i jego samodzielności, dostosowaną do temperatury i warunków panujących w sali 

zajęć. Wskazane jest zaopatrzenie dziecka w zapasową bieliznę oraz ubranie pozwalające na 

korzystanie z pobytu na dworze. 

18. Zgodnie z zaleceniami zdrowotnymi opiekun organizuje dzieciom codzienny pobyt na 

powietrzu. Ze względu bezpieczeństwa nie dopuszcza się na życzenie rodziców 

pozostawienia dziecka w budynku żłobka. 

19. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane ze żłobka zgodnie ze złożoną deklaracją w 

Karcie zgłoszenia dziecka do żłobka . 

20. W sytuacjach losowych , gdy rodzic, prawny opiekun lub upoważniona osoba nie zgłosi się 

po dziecko po upływie czasu pracy żłobka opiekun kontaktuje się telefonicznie z rodzicami 

dziecka i ustala inny sposób odbioru dziecka. 

21. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, opiekun oczekuje z dzieckiem 

w żłobku nie dłużej niż do godz. 18:15 . 

22. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych 

opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, opiekun ma obowiązek powiadomić o 

zaistniałej sytuacji dyrektora żłobka oraz skontaktować się z policją. 

23. Z przebiegu zaistniałej sytuacji opiekun sporządza protokół podpisany przez świadków, 

przekazany do wiadomości dyrektora 

 


